Splošni pogoji uporabe spletnega mest ekoskladovnica.si

Z registracijo oz. s prijavo v spletno mesto www.ekoskladovnica.si uporabnik potrjuje, da je
prebral spodaj navedene splošne pogoje uporabe, se z njimi strinja in jih sprejema v celoti, še
posebej na del, ki se tiče varovanja osebnih podatkov in avtorskih pravic. S strinjanjem tudi
nedvoumno izraža strinjanje z izjavo o varovanju osebnih podatkov. Če se s pogoji ne strinjate,
vam odsvetujemo uporabo spletnega mesta www.ekoskladovnica.si.

Splošno
Ti Splošni pogoji opisujejo, določajo in urejajo pogoje uporabe spletnega mesta www.ekoskladovnica.si, ki
obsega:
-

Javni del ekoskladovnice, kjer je omogočeno iskanje in pregledovanje objavljenih prispevkov
Zaprti del ekoskladovnice, kjer je omogočeno:
 Objavljanje, urejanje in brisanje svojih objavljenih prispevkov
 Komentiranje objavljenih prispevkov
 Ocenjevanje objavljenih prispevkov;

Upravljalec spletnega mesta www.ekoskladovnica.si je društvo za okoljsko vzgojo Evrope v Sloveniji (v
nadaljevanju Društvo DOVES – FEE Slovenia).
Upravljavec spletnega mesta www.ekoskladovnica.si si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli spremeni ta
Splošna pravila uporabe spletnega mesta www.ekoskladovnica.si.
Vsi podatki o upravljavcu spletnega mesta so dostopni na www.ekosola.si.

Starostne omejitve in sposobnost sprejema teh pogojev
Spletno mesto www.ekoskladovnica.si lahko uporabljajo tudi mladostniki in mladoletne osebe, vendar
izključno samo ob soglasju pravnih skrbnikov oz. staršev.
S temi pogoji potrjujete, da ste stari 18 let oziroma imate dovoljenje staršev oz. skrbnikov za uporabo
spletnega mesta www.ekoskladovnica.si, pri tem slednji nosijo vse pravne posledice vašega ravnanja.

Varovanje osebnih podatkov
Društvo DOVES – FEE Slovenia se zavezuje, da bo osebne podatke, pridobljene preko spletnega portala
www.ekoskladovnica.si, obdeloval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Registracija, preklic registracije in hranjenje osebnih podatkov
Ob registraciji za uporabo spletnega mesta www.ekoskladovnica.si se navede naslednje osebne podatke:
Obvezno
 ime in priimek
 službeni ali privatni elektronski naslov.
 Uporabniško ime
 Geslo, ki je v bazi šifrirno in znano samo uporabniku

NE obvezno
 telefon
 ustanovo
Pri registraciji se morate obvezno strinjati s Splošnimi pogoji spletnega mesta www.ekoskladovnica.si, in
sicer tako, da obkljukate Strinjam se s Splošnimi pogoji.
Pri registraciji ima vsak nov uporabnik tudi možnost odkljukati, da se strinja z občasnim prejemanjem
sporočil na elektronski naslov, ki ga je zapisal ob registraciji.
Pri vsaki prijavi se morate kot registrirani uporabnik obvezno strinjati s Splošnimi pogoji spletnega mesta
www.ekoskladovnica.si, in sicer tako, da obkljukate Strinjam se s Splošnimi pogoji.

Kot uporabnik spletnega portala www.ekoskladovnica.si lahko kadarkoli prekličete svojo registracijo tako,
da koordinaciji programa Ekošola v Društvu DOVES-FEE Slovenia na e-poštni naslov info@ekoskaldovnica.si
pošljete zahtevo za izbris vašega profila iz evidence uporabnikov. Po potrditvi preklica registracije bo
koordinacija programa Ekošola Društva DOVES-FEE Slovenia iz evidence uporabnikov izbrisal vse vaše
osebne podatke (ime priimek, elektronski naslov, uporabniško ime in geslo). Preklic registracije za vas
pomeni, da po izbrisu vašega profila iz evidence uporabnikov do ponovne registracije ne boste mogli več
objavljati, komentirati in ocenjevati prispevkov na spletnem mestu www.ekoskladovnica.si.
Kot uporabnik spletnega portala www.ekoskladovnica.si lahko kadarkoli prekličete svoje strinjanje za
občasno prejemanje sporočil na svoj elektronski naslov, ki ste ga navedli ob registraciji tako, da koordinaciji
programa Ekošola v Društvu DOVES-FEE Slovenia na e-poštni naslov info@ekoskaldovnica.si pošljete
zahtevo za preklic. Po potrditvi preklica ne boste več prejemali sporočil na elektronski naslov, ki ste ga
navedli ob registraciji

Namen zbiranja in obdelava osebnih podatkov
Društvo DOVES-FEE Slovenia osebnih podatkov, pridobljenih v postopku registracije uporabnikov na
spletnem portalu www.ekoskladovnica.si, brez vaše osebne privolitve ne bo posredoval tretji osebi oziroma
jih uporabil v druge namene, kot izključno za namene uporabe spletnega portala www.ekoskladovnica.si in
njegovih funkcionalnosti, predvsem uporabljanje metodologije sedmih korakov programa Ekošola, ki so
ključni za vodenje aktivnosti programa Ekošola v katero ste vključeni preko svojih ustanov (vrtci, osnovne
šole, srednje šole, fakultete, CŠOD).
Vaš elektronski naslov bo uporabljen le za potrditev vaše registracije s povezavo na določitev gesla, za
pošiljanje novega gesla (če pozabite obstoječega), za pošiljanje sistemskih obvestil glede spremembe
statusov aktivnosti v okviru metodologije sedmih korakov programa Ekošola (zavnitev ali potrditev
Ekoakcijskega načrta in končnega poročila) ter za pošiljanje potrdil glede opravljenih aktivnosti in projektov.
Svoje podatke, vnesene ob registraciji na spletnem mestu www.ekoskladovnica.si, lahko preverite,
spreminjate oziroma dopolnite v svojem profilu, v katerega lahko vstopite po uspešno izvedeni prijavi.
Vprašanja o obdelavi osebnih podatkov lahko naslovite na administratorja (e-poštni naslov:
info@ekoskladovnica.si) spletnega mesta www.ekoskladovnica.si.

Posebno opozorilo
Vaši osebni podatki (ime in priimek, elektronski naslov in ustanova), ki jih vnesete pri registraciji v spletno
mesto www.ekoskladovnica.si, postanejo javni (vidni vsem uporabnikom spletnega mesta
www.ekoskladovnica.si).
Društvo DOVES-FEE Slovenia ne odgovarja za zasebnost uporabnikov v primerih razkritja informacij v objavi
prispevkov na spletnem mestu www.ekoskladovnica.si in v kolikor je prišlo do razkritja informacij zaradi
nepazljivosti pri uporabi spletnih brskalnikov (zapomnitev uporabniških imen in gesel).
V primeru zlorab in kršitev osebnih podatkov v okviru spletnega portala www.ekoskladovnica.si je Društvo
DOVES-FEE Slovenia v skladu z zakonom dolžno posredovati podatke uporabnikov organu pregona, ki jih
zahteva.

Splošno o varovanju avtorskih pravic
Vsebina spletne strani www.ekoskladovnica.si je last upravljalca te strani Društvo DOVES – FEE Slovenia in
avtorjev prispevkov. Vsebina spletne strani www.ekoskladovnica.si je zaščitena z Zakonom o avtorski in
sorodnih pravicah. Objavljeni prispevki so last avtorjev in nam uporabo dovoljujejo v skladu z licenco
Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Deljenje pod enakimi pogoji 2.5 Slovenija (CC BY-NC-SA 2.5 SI)
Razumljivejša razlaga licence (in ne zamenjava zanjo).
Dovoljeno vam je:



Deljenje - kopiranje in razširjanje vsebin v kakršnemkoli mediju in obliki
Predelovanje – »remixanje«, urejanje, predelava in vključevanje vsebine v lastna dela

Po sledečimi pogoji:





Priznanje avtorstva - Primerno morate navesti avtorja, povezavo do licence in označiti spremembe,
če so nastale. To lahko storite na kakršenkoli razumen način, vendar ne na način, ki bi namigoval na
to, da dajalec licence podpira vas ali vašo uporabo dela.
Nekomercialno -Te vsebine ne smete uporabiti v komercialne namene.
Deljenje pod enakimi pogoji - Če vsebino uredite, predelate (remixate) ali gradite na njej, morate
svojo različico razširjati pod isto licenco kot izvirnik.

Piškotki
Kaj so piškotki?
Piškotki so majhne datoteke z besedilom, ki jih na vaš računalnik ali mobilno napravo shranijo spletišča, ki
jih obiskujete. Naloge piškotkov so različne. Piškotki pomagajo spletišču, da si zapomni vaše nastavitve, npr.
jezik, velikost črk in druge nastavitve, ki ste jih na svojem računalniku določili za ogled našega spletišča, tako
da vam jih ob vnovičnem obisku ni treba vedno znova nastaviti. Na ta način si spletišča lahko zapomnijo
vaše preference, informacijo, da ste v spletišče že prijavljeni. Nekateri piškotki so nujni za delovanje
spletišča (npr. piškotek o prijavi), nekateri so namenjeni izboljšanju uporabniške izkušnje (npr. shranjevanje
uporabnikovih preferenc), nekateri pa se uporabljajo tudi za spremljanje obiska na spletišču, kar njegovemu
upravitelju pomaga pri stalnem izboljševanju spletne strani in uporabnikove izkušnje z njo.

Katere piškotke uporabljamo?
Spletno mesto www.ekoskladovnica.si ne uporablja nobenih piškotkov za spremljanje statistik dostopov do
spletnega mesta.

Upravljanje s piškotki
Vedno imate možnost, da piškotke sprejmete ali zavrnete. Večina spletnih brskalnikov samodejno sprejme
piškotke. Delovanje spletnega brskalnika lahko spremenite v nastavitvah, tako da računalnik piškotke
zavrne ali da prejmete opozorilo, preden se piškotek shrani. Namestitev piškotkov lahko v brskalniku tudi
popolnoma preprečite za vse obiskane spletne strani. Piškotke, ki so že shranjeni na vašem računalniku,
lahko izbrišete.

Prispevki
Objava prispevka
Prispevke lahko objavljajo samo prijavljeni uporabniki, ki morajo biti registrirani in se strinjati s splošnimi
pogoji.
Uporabnik se obveže, da ne bo objavljal prispevkov za koga drugega, brez njegovega soglasja.

Fotografije prispevkov
Dovoljeno je objavljanje fotografij, za katere imate pisno dovoljenje za objavo.
Objavljajte fotografije izdelkov, raziskovanja, ustvarjanja in podobno.
Izogibajte se objavljanju fotografij mladoletnih oseb.
Upravljalec spletnega mesta www.ekoskladovnica.si si pridružuje pravico, da lahko:




odstrani fotografijo iz prispevka, ker je neprimerna;
od avtorja zahteva, da zakrije obraze oseb, ki so na fotografijah;
od avtorja zahteva pisna dovoljenja za objavo fotografij.

Komentiranje prispevkov
Vsak prijavljen uporabnik lahko komentira objavljene prispevke. Upravljalec spletnega mesta
www.ekoskladovnica.si ne odgovarja za vsebino komentarjev, ki jih lahko napišejo prijavljeni uporabniki
pod objavljene prispevke.
Upravljalec spletnega mesta www.ekoskladovnica.si si pridružuje pravico do izbrisa komentarjev, ki so
neprimerni, žaljivi, sovražni ipd.

Recenzija prispevkov
Upravljalec spletnega mesta www.ekoskladovnica.si si pridružujejo pravico do popravka prispevka v
dogovoru z avtorjem.
Upravljalec spletnega mesta www.ekoskladovnica.si si pridružujejo pravico do izbrisa oziroma ne objave
prispevka, če posamezni prispevek vsebuje:





HTML kodo, ki bi kakorkoli vplivala na izgled in delovanje spletnega mesta www.ekoskladovnica.si
žaljivo ali neprimerno vsebino,
promocijske oglase,
druge elemente, za katere bi administratorji ugotovil, da kakorkoli škodljivo vplivajo na spletno
mesto www.ekoskladovnica.si.

Odgovornost
Upravljalec spletnega mesta www.ekoskladovnica.si ne odgovarja za resničnost oddanih prispevkov in
njihovo vsebino. Za prispevek, vključno s tekstom, fotografijami, priloženimi prilogami in povezavami, je
izključno odgovorna oseba, ki ta prispevek odda.
Objavljeno dne: 10. 1. 2019

